Biografi Khulafaur Rasyidin
When somebody should go to the book stores, search creation by shop, shelf by shelf, it is really
problematic. This is why we provide the books compilations in this website. It will no question ease
you to see guide biografi khulafaur rasyidin as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in fact want, you can discover them rapidly.
In the house, workplace, or perhaps in your method can be all best place within net connections. If
you aspiration to download and install the biografi khulafaur rasyidin, it is totally simple then, past
currently we extend the associate to buy and create bargains to download and install biografi
khulafaur rasyidin in view of that simple!

SEJARAH SOSIAL DAN INTELEKTUAL
PENDIDIKAN ISLAM - 2019-09-11
khasanah tawassulan intelektual kepada tokoh
sejarah pendidikan Islam yang karya besarnya
dijadikan kajian dan rujukan utama (major of
references) dalam perkuliahan matakuliah
Sejarah Sosial dan Intelektual Pendidikan Islam.
biografi-khulafaur-rasyidin

Tokoh dengan karya besarnya yang dimaksud
diantaranya; Ahmad Salaby, Al Tarbiyah wa al
Ta’lim Fii al Fikri al Islam, Maktabah al Nahdlah
al Mishriyah. Shaleh bin ‘Ali Abu ‘Arraad,
Muqaddimah Fii al Tarbiyah al Islamiyah,al
Darul al Hulliyah littarbiyah. George Makdisi,
“The Rise Of Humanism In Classical Islam And
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The Christian West. The Rise of Colleges;
Intitutions of Learning in Islam and the West.
Mehdi Nakosteen, History Of Islamic Origin Of
Western Education A.D. 800-1350. Tokoh-tokoh
lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu.
Semoga barakah keilmuan dari tokoh-tokoh
tersebut terus terpancar melalui kehadiran buku
ini. Kajian dalam buku ini merupakan gambaran
penelusuran pendidikan pada masa Rasulullah
sebagai rintisan awal pendidikan Islam baik
pada periode Mekkah maupun Madinah.
Pertumbuhan pendidikan pada masa Khulafa al
Rasyidin sebagai penguat dan pelestarian
pendidikan pada masa awal dan perkembangan
pendidikan Islam, serta gambaran
perkembangan dan petumbuhan tempat-tempat
belajar sebelum lahirnya madrasah sebagai bukti
geliat para ulama, masyarakat dan pemerintah.
Sejarah lahirnya madrasah serta perkembangan
dan kemajuan berbagai Negara termasuk juga di
Indonesia. Buku ini sangat sederhana, tapi dapat
memberikan kontribusi keilmuan dan rujukan
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bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang
ingin mengembangkan keilmuan khususnya
pada bidang sejarah pendidikan Islam, sebagai
bagian dari masyarakat terdidik (educated
person), dan masyarakat yang gemar belajar
(knowledge society).
BIOGRAFI KHULAFAUR RASYIDIN - Abu
Utsman Kharisman 2021-08-22
"Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan
sunnahku dan sunnah para Khulafaur Rasyidin".
Demikian Nabi kita bersabda. Empat Sahabat
Nabi terbaik (Abu Bakr, Umar, Utsman, dan Ali))
yang terpilih menjadi pengganti Rasulullah
shollallahu alaihi wasallam sebagai khalifah dan
pemimpin kaum beriman. Perjalanan hidup
mereka sarat dengan perjuangan dan teladan.
Buku ini berisi kepingan perjalanan hidup
mereka berdasarkan riwayat-riwayat yang
shahih dengan penjelasan para Ulama
Ahlussunnah.
Fatwa-Fatwa Kontemporer 3 - Yusuf Al
Qaradhawi 1995
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Biografi 5 Rais 'Am Nahdlatul Ulama Humaidy Abdussami 1995
Kitab Sejarah Lengkap Khulafaur Rasyidin Ibnu Katsir
Sejarah dan peradaban Islam merupakan bagian
penting yang tidak mungkin dipisahkan dari
kehidupan kaum muslimin dari masa ke masa.
Betapa tidak, dengan memahami sejarah secara
baik dan benar, kaum muslimin bisa bercermin
untuk mengambil banyak pelajaran guna meraih
kejayaan dan kemuliaan dunia dan akhirat.
Untuk mengetahui dan mempelajari kisah-kisah
itu; termasuk kapan itu terjadi, dan bagaimana
situasi yang terjadi saat itu, lalu bagaimana
Islam ada sampai dengan saat ini, maka tak ada
cara lain kecuali kita membaca sejarah secara
lengkap, sehingga kita mengetahui di mana letak
peristiwa-peristiwa itu dalam rangkaian sejarah
Islam. Buku ini merupakan bagian terpenting
dalam sejarah Islam. Sebab, di dalamnya dimuat
perjalanan hidup para Khulafaur Rasyidin yang
biografi-khulafaur-rasyidin

notabene orang-orang pilihan yang senantiasa
dekat dan dikasihi oleh Rasulullah Saw. Dengan
begitu, tentulah banyak pelajaran yang dapat
kita petik dari kisah teladan mereka semua.
Selamat membaca!
Mengungkap Rahasia Cara Belajar Para Imam
Madzhab - Yanuar Arifin
Di kalangan Ahlusunnah wal Jamaah, atau sering
juga disebut kaum Sunni, terdapat empat imam
madzhab yang namanya sangat populer.
Keempat imam madzhab itu adalah Imam Abu
Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam
Ahmad bin Hanbal. Keempatnya merupakan
pioner peradaban Islam di masa kejayaan Islam
yang lalu, sekaligus imam besar di bidang ilmu
Fiqh dan Hadits hingga masa kini. Tentu saja,
keempat imam madzhab tersebut bukanlah
orang sembarangan. Mereka adalah sosok-sosok
manusia hebat. Kealiman mereka di bidang ilmu
Fiqh dan Hadits sangatlah mumpuni. Karyakarya mereka menjadi rujukan utama bagi para
penggali ilmu, bahkan menjadi landasan laku
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ibadah bagi jutaan umat Islam di seluruh dunia.
Nah, buku yang luar biasa ini hadir memberikan
ulasan tentang perjalanan hidup keempat imam
madzhab tersebut, sejak kecil hingga Allah
memanggil mereka ke hadirat-Nya. Tentu saja,
diulas pula rahasia sukses belajar dan pahit
getirnya mereka memperoleh ilmu pengetahuan,
khususnya ilmu Fiqh dan Hadits, sehingga
menjelma menjadi sosok yang namanya
dikenang hingga saat ini. Selamat membaca!
Islam, Its Concepts & History - Syed
Mahmud-un-Nasir 1981
Negara Islam Modern - Prof. Dr. Ali
Muhammad Ash-Shallabi
Berbeda dengan cara pandang secular yang
memisahkan urusan-urusan agama dan Negara
(al-fashu baina ad-din wa ad-daulah), Islam
justru memiliki pandangan bahwa nilai-nilai
agama dan Negara tidak bisa dipisahkan. Agama
menjadi tuntunan dalam menerapkan system
pemerintahan, sehingga hukum-hukum Allah
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SWT dapat tegak dan kemaslahatan manusia
secara umum tercapai. Islam memiliki konsep
tentang Negara, sebagaimana Rasulullah SAW
memimpin masyarakat di Madinah. Islam
mengatur tentang kepemimpinan dan system
pemerintahan , yang dengannya tegak segala
keadilan. Bagaimana sesungguhnya konsep
Negara Islam Modern? Bagaimana cita-cita
Islam tersebut mampu membangun sebuah
Negara yang badlatun thayyibatun wa Rabbun
ghafur (Negara yang dilimpahi segala kebaikan
dan ampunan Allah SWT)? Bagaimana rekam
jejak sejarah tentang kepemimpinan, rakyat, dan
pemerintahan pada masa Rasulullah, sahabat,
tabi’in dan generasi selanjutnya yang
menerapkan cara-cara Islam? Prof. Dr. Ali
Muhammad Ash-Shallabi, seorang sejarawan
dan ulama kontemporer menjawab pertanyaanpertanyaan itu semua dalam buku ini. Sebagai
sebuah karya ilmiah, buku ini menghadirkan
argumentasi-argumentasi yang baik, disertai
dalil-dalil dan pijakan sejarah. Buku ini

4/20

Downloaded from

mx4.info on by guest

dihadirkan sebagai supaya penting dalam
membangun politik Islam yang peradaban, yang
dengannya tegak nilai-nilai Islam dalam sebuah
Negara atau system pemerintahan. Sayang
sayang jika Anda lewatkan!
Al-Itqan fi Ulumil Qur’an - Imam Jaluddin alSuyuthi
Struktur kemukjizatan al-Qur’an dari masa ke
masa senantiasa mengikuti rasionalitas yang
berkembang pada setiap zaman. Di era klasik,
paradigma yang digunakan dalam menelusuri
kemukjizatan al-Qur’an lebih banyak porsinya
untuk menjawab tantangan ilmu-ilmu klasik.
Namun, di zaman modern ini, paradigmanya
telah bergeser pada kemukjizatan untuk
keperluan menjawab tantangan sains dan
teknologi. Di atas semua itu, kapan pun dan oleh
siapa pun kajian tentang kemukjizatan al-Qur’an
dilakukan, belumlah mencerminkan keseluruhan
aspek dari keistimewaan al-Qur’an. Sebab, alQur’an merupakan kitab berjuta mukjizat, baik
mukjizat di luar teks maupun di dalam teks itu
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sendiri. Pandanglah al-Qur’an dari mana saja,
maka akan tampak kilauan cahaya
keagungannya. Jilid 5 ini terdiri dari bab 63
sampai bab 80. Dalam bab-bab tersebut, dibahas
aspek-aspek kemukjizatan al-Qur’an, al-amtsal,
sumpah, al-mubhamat, nama-nama orang yang
berkenaan dengan turunnya al-Qur’an, fadhilah
dan keistimewaan al-Qur’an, kaidah penulisan
al-Qur’an, tafsir dan takwil, syarat dan adab bagi
seorang mufasir, tafsir sufistik, tafsir yang aneh,
biografi para mufasir periode sahabat dan
tabi’in, dan lain sebagainya. Di bagian akhir,
ditambahkan pula contoh-contoh tafsir al-Qur’an
bil ma’tsur untuk setiap surat. Selamat
membaca!
Letters of Hadrat Abu Bakr Siddiq (R. -A. A.)
Abū Bakr (Caliph) 1994-12
Jalan Tengah Demokrasi - Tohir Bawazir
2015-07-01
Wacana tentang isu Demokrasi di dunia Islam
sampai saat ini masih menjadi bahan
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perdebatan. Ada pihak yang menuduh demokrasi
sebagai bid’ah politik yang tidak dikenal di dunia
Islam dan sepenuhnya merupakan produk Barat
yang sekular. Akibatnya segala turunan hasil
politik melalui mekanisme demokrasi dianggap
salah dan menyimpang. Namun adapula pihak
yang menerima demokrasi sebagai alat
perjuangan politik Islam yang harus diterima
dan dikawal sebagai mekanisme politik yang
terbaik dibanding system lainnya yang ada.
Anehnya, pihak-pihak yang menolak mekanisme
politik melalui jalur demokrasi belum mampu
merumuskan format politik yang tepat dan ideal
menurut kacamata Islam. Sehingga walau sudah
menolak mekanisme demokrasi namun mereka
yang menolak masih tidak seia sekata mengenai
system yang ideal dan terbaik menurut format
Islam. Dalam buku ini penulis mencoba
menyajikan sejarah politik kekuasaan Islam
hingga ketemu titik singgungnya dengan system
demokrasi modern. Ternyata titik kesamaannya
dengan titik bedanya lebih banyak titik
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kesamaanya. Warisan system politik di era
Khulafaurrasyidin sejatinya identik dengan
mekanisme demokrasi modern, dimana seorang
khalifah dipimpin oleh partisipasi politik
rakyatnya, seorang khalifah bekerja untuk
mengabdi kepada rakyatnya dan
bertanggungjawab kepada rakyat. Di kalangan
fundamentalis Muslim, demokrasi dianggap
sekular, sedangkan di kalangan sekularis,
demokrasi dianggap tidak memiliki korelasi
hubungan dengan Islam. Namun dalam buku ini,
ditampilkan bahwa demokrasi adalah bukan
sekular dan sekularisme tidaklah identik dengan
demokrasi, namun demokrasi bisa paralel
dengan Islam. Produk-produk demokrasi seperti
pemilu, multi partai, undang-undang dsb adalah
suatu keniscayaan politik yang harus diterima. pustaka al-kautsarSejarah Terlengkap Peradaban Islam - Abdul
Syukur al-Azizi
The Islamic Civilization atau peradaban Islam
dimulai dari zaman Rasulullah Saw. sampai
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sekitar abad ke 13 M. Meskipun mengalami
pasang surut, jatuh-bangun, dan berbagai
peristiwa yang menghiasi perjalanannya, dinastidinasti Islam yang berkuasa saat itu berhasil
membangun peradaban yang spektakuler dan
melahirkan ilmuwan-ilmuwan kelas dunia.
Bagaimana sejarah lengkapnya? Dinasti apa saja
yang berhasil membawa kejayaan Islam?
Semuanya tersaji di sini! Di dalam buku ini,
dikupas tuntas perjuangan Rasulullah Saw. dan
kepimpinan Khulafaur Rasyidin dalam
menyebarkan dan membangun kejayaan Islam,
hingga era keemasannya di bawah kekhalifahan
Bani Abbasiyah di Baghdad dan Kesultanan
Utsmaniyah di Turki. Disertai dengan gambar
full color, buku ini juga mengajak kita mengingat
kembali kejayaan Islam di tanah Andalusia
(Spanyol) dan beberapa Negara lainnya. Dengan
buku ini, mari kita mengambil ibrah dan teladan
dari para pejuang Islam di masa lalu agar tetap
mampu menyiarkan nilai-nilai Islam sehingga
menjadi agama yang rahmatal lil’alamin.
biografi-khulafaur-rasyidin

SEJARAH SOSIAL PENDIDIKAN ISLAM - Tim
Penyusun
SEJARAH SOSIAL PENDIDIKAN ISLAM Penulis :
Tim Penyusun Ukuran : 14 x 21 cm No. QRCBN
:62-39-6924-749 Terbit : Juni 2022
www.guepedia.com Sinopsis : Sejarah menjadi
hal yang tak terpisahkan dalam kehidupan,
dengannya umat manusia dapat mengetahui apa
yang terjadi dimasa lampau dan dapat
mengambilnya sebagai ibrah untuk kehidupan
yang akan datang. Sejarah Sosial Pendidikan
Islam merupakan pengetahuan yang membahas
mengenai bagaimana pendidikan Islam pada
masa lampau ditinjau dari segi sosial hingga
perkembangannya sampai di era sekarang. Buku
ini berisi mengenai perkembangan pendidikan
Islam ditinjau dari sisi sosial pendidikan sejak
masa Rasulullah yang berdakwah di Makkah,
pendidikan pada masa khulafaurrasyidin serta
pada dua dinasti besar yakni Umayyah dan
Abbasiyah, perkembangan Madrasah, Pondok
Pesantren hingga perkembangan pendidikan
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Islam di era modern seperti sekarang, dengan
berbagai gejala sosial yang ada di tengah-tengah
masyarakat, khususnya di Indonesia. Meskipun
singkat dan padat, namun dalam buku ini telah
memuat seluruh materi yang berkaitan dengan
sejarah sosial pendidikan Islam, dan dapat
dijadikan rujukan bagi para akademisi guna
perkembangan khazanah ilmu pengetahuan,
khususnya bagi dunia pendidikan Islam.
Waallahu a'lam bishawab www.guepedia.com
Email : guepedia@gmail.com WA di
081287602508 Happy shopping & reading Enjoy
your day, guys
Indahnya Syariat Islam
- Ali Ahmad al Jarjawi
2007
Utsman Bin Affan; Fitnah Terbunuhnya Beliau Ibnu Katsir ; Muhammad Ahsan bin Usman
(Penerjemah) ; Agus (Editor) 2021-05-01
Buku digital ini berjudul "Utsman Bin Affan;
Fitnah Terbunuhnya Beliau: Seri Sejarah
Khulafaur Rasyidin", merupakan tulisan yang
biografi-khulafaur-rasyidin

berisi "Sejarah Sahabat Nabi dan Agama Islam"
yang dapat memberikan tambahan wawasan
pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca.
Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi
khazanah pengetahuan Agama Islam yang
mendasari penerbit menghadirkan kontenkonten di buku digital ini. Penerbit berdoa
semoga konten yang diterbitkan ini bisa
bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran
bagi siapapun juga. Selamat membaca!
Ali Bin Abi Thalib; Karya dan Buah Tangan
serta Aneka Peristiwa pada Masa Beliau Ibnu Katsir ; Muhammad Ahsan bin Usman
(Penerjemah) ; Agus (Editor) 2021-05-01
Buku digital ini berjudul "Ali Bin Abi Thalib;
Karya dan Buah Tangan serta Aneka Peristiwa
pada Masa Beliau: Seri Sejarah Khulafaur
Rasyidin", merupakan tulisan yang berisi
"Sejarah Sahabat Nabi dan Agama Islam" yang
dapat memberikan tambahan wawasan
pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca.
Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi
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khazanah pengetahuan Agama Islam yang
mendasari penerbit menghadirkan kontenkonten di buku digital ini. Penerbit berdoa
semoga konten yang diterbitkan ini bisa
bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran
bagi siapapun juga. Selamat membaca!
Sejarah Hidup Para Penyambung Lidah
Nabi - Imron Mustofa
Kita hidup di penghujung zaman yang amat jauh
bentang jarak dan waktunya dari sumber utama
Islam, Rasulullah Muhammad Saw. Berbeda jauh
dengan para salafus shalih, yakni mereka yang
hidup sezaman atau berdekatan dengan orangorang yang dekat dengan masa hidup Nabi, kita
jelas saja sangat membutuhkan rujukan-rujukan
pengetahuan Islam yang harus kita pastikan
kesahihannya. Dalam maksud, agar praktik
keislaman kita, dalam hal apa pun, semakin
dekat dengan tuntunan sumber aslinya. Niscaya
kita harus mengikuti warisan-warisan keilmuan
Islam yang telah disambungkan oleh para
muslim terdahulu itu kepada ajaran Nabi.
biografi-khulafaur-rasyidin

Melalui buku yang meneliti dengan mendalam
tokoh-tokoh terkemuka dalam sejarah Islam ini,
kita bisa belajar perihal kemuliaan mereka
sekaligus pandangan-pandangannya tentang
Islam. Mulai para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in,
hingga generasi keempat dan kelima. Semua
ulama terkemuka yang disajikan di sini bisa
dijadikan tuntunan bagi kita untuk
mempraktikan Islam yang kaffah.
Umar Bin Al- Khaththab; Penaklukan Wilayah
Syam dan Mesir (Periode Kedua) - Ibnu Katsir ;
Muhammad Ahsan bin Usman (Penerjemah) ;
Agus (Editor) 2021-05-01
Buku digital ini berjudul "Umar Bin AlKhaththab; Penaklukan Wilayah Syam dan Mesir
(Periode Kedua): Seri Sejarah Khulafaur
Rasyidin", merupakan tulisan yang berisi
"Sejarah Sahabat Nabi dan Agama Islam" yang
dapat memberikan tambahan wawasan
pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca.
Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi
khazanah pengetahuan Agama Islam yang
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mendasari penerbit menghadirkan kontenSyam (Periode Pertama) - Ibnu Katsir ;
konten di buku digital ini. Penerbit berdoa
Muhammad Ahsan bin Usman (Penerjemah) ;
semoga konten yang diterbitkan ini bisa
Agus (Editor) 2021-05-01
bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran
Buku digital ini berjudul "Abu Bakar Ashbagi siapapun juga. Selamat membaca!
Shiddiq; Penaklukan Negeri Syam (Periode
Ali Bin Abi Thalib; Jihad dan Perluasan Wiiayah
Pertama): Seri Sejarah Khulafaur Rasyidin",
Islam - Ibnu Katsir ; Muhammad Ahsan bin
merupakan tulisan yang berisi "Sejarah Sahabat
Usman (Penerjemah) ; Agus (Editor) 2021-05-01
Nabi dan Agama Islam" yang dapat memberikan
Buku digital ini berjudul "Ali Bin Abi Thalib;
tambahan wawasan pengetahuan dan
Jihad dan Perluasan Wiiayah Islam: Seri Sejarah
pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk
Khulafaur Rasyidin", merupakan tulisan yang
berbagi terutama dalam literasi khazanah
berisi "Sejarah Sahabat Nabi dan Agama Islam"
pengetahuan Agama Islam yang mendasari
yang dapat memberikan tambahan wawasan
penerbit menghadirkan konten-konten di buku
pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca.
digital ini. Penerbit berdoa semoga konten yang
Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi
khazanah pengetahuan Agama Islam yang
bahan pembelajaran bagi siapapun juga.
mendasari penerbit menghadirkan kontenSelamat membaca!
konten di buku digital ini. Penerbit berdoa
Mari Mengenal Khulafaur Rasyidin semoga konten yang diterbitkan ini bisa
bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran
Putri-Putri Sahabat Rasulullah
- Ahmad Khalil
bagi siapapun juga. Selamat membaca!
Jam'ah 2022-08-25
Abu Bakar Ash-Shiddiq; Penaklukan Negeri
"Jika buku ini dibeli seorang pemuda dengan
biografi-khulafaur-rasyidin
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uang seharga emas, aku bersumpah itu tidak
sesuai karena buku ini mengumpulkan seluruh
kebaikan, di dalamnya terdapat kebaikan dan
banyak sekali hikmah…"
SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM - Ahmad Musadad, S.H.I., M.S.I. Umi
Indasyah Zahro, S.E., M.A. Mustaniroh, S.E.Sy.,
M.E 2021-12-07
Buku yang menjadi panduan pembelajaran bagi
para dosen dan mahasiswa yang mengampu dan
mengambil mata kuliah Sejarah Pemikiran
Ekonomi Islam di prodi Ekonomi Syariah/ pada
Perguruan Tinggi Islam, baik negeri atau swasta
(UIN, IAIN, STAIN) maupun Perguruan Tinggi
Umum yang membuka studi keislaman.
Dahsyatnya Ibadah, Bisnis, dan Jihad Para
Sahabat Nabi yang Kaya Raya - Ustadz Imam
Mubarok Bin Ali
Buku ini menyajikan secara lengkap kisah-kisah
inspiratif seputar ibadah, bisnis, dan jihad para
sahabat Rasulullah yang kaya raya. Dengan gaya
bertutur yang apik, penulis berhasil
biografi-khulafaur-rasyidin

menyuguhkan bacaan berkualitas sehingga
pembaca akan sangat mudah untuk menyelami
lautan hikmah dari kisah-kisah tersebut.
Menariknya, buku ini sudah dilengkapi dengan
ragam doa, dzikir, dan amalan pelancar rezeki.
Artinya, buku ini tidak hanya menyajikan kisah
agar pembaca dapat memetik hikmah, tetapi
juga menyajikan panduan praktis untuk meraih
hidup yang dipenuhi keberkahan dan kesuksesan
sebagaimana diteladankan oleh para sahabat.
Jadi, segera saja miliki buku ini. Selamat
membaca!
Abu Bakar Ash-Shiddiq; Penumpasan
Gerakan Ridda (Murtad) - Ibnu Katsir ;
Muhammad Ahsan bin Usman (Penerjemah) ;
Agus (Editor) 2021-05-01
Buku digital ini berjudul "Abu Bakar AshShiddiq; Penumpasan Gerakan Ridda (Murtad):
Seri Sejarah Khulafaur Rasyidin", merupakan
tulisan yang berisi "Sejarah Sahabat Nabi dan
Agama Islam" yang dapat memberikan
tambahan wawasan pengetahuan dan

11/20

Downloaded from

mx4.info on by guest

pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk
berbagi terutama dalam literasi khazanah
pengetahuan Agama Islam yang mendasari
penerbit menghadirkan konten-konten di buku
digital ini. Penerbit berdoa semoga konten yang
diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi
bahan pembelajaran bagi siapapun juga.
Selamat membaca!
Bangkit dan Runtuhnya Daulah Ayyubiyah
- Prof.
Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi
Bercerita tentang era para sultan Dinasti Ayyub
sepeninggal Shalahuddin Al-Ayyubi, buku
sejarah ini merinci kampanye Perang Salib
IV,V,VI dan VII, membeberkan konflik budaya
antara kaum Muslimin dan Salibis, serta
menganalisis aneka faktor penyebab runtuhnya
pemerintahan Dinasti Ayyub. Di sela-sela semua
itu, diulas pula biografi Syaikh Izzudin bin
Abdussalam, ulama masyhur yang hidup di
zaman Al-Malik Ash-Shalih Najmuddin Ayyub.
Selain memaparkan aneka kejadian bersejarah
di kurun waktu antara tahun 1193 M hingga
biografi-khulafaur-rasyidin

1250 M, buku ini sarat dengan pelajaran yang
bisa dipetik dari sejarah. Antara lain sistem
pemerintahan kesultanan serta hubungannya
dengan kekhalifahan, teknik menangkal
kristenisasi terhadap umat Islam, dan penyabab
keruntuhan pemerintahan Islam yang mesti
dihindari. Pastilah semua peminat sejarah Islam
selalu mennatikan hadirnya karya tulis yang
berbobot serta memadai. Dan, tentu saja nama
sejarawan Islam Dr. Ali Muhammad Ash Shallabi
menjadi jaminan mutu bagi bacaan sejarah yang
satu ini. - Pustaka Al-Kautsar Publisher Dilarang keras mem-PDF-kan, mendownload,
dan memfotokopi buku-buku Pustaka Al-Kautsar.
Pustaka Al-Kautsar tidak pernah memberikan
file buku kami secara gratis selain dari yang
sudah tersedia di Google Play Book. Segala
macam tindakan pembajakan dan mendownload
PDF tersebut ada ilegal dan haram.
Katalog biografi beranotasi koleksi buku langka
Perpustakaan Nasional (Indonesia) 2011
Annotated bibliography of biography of
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prominent figures in the world, from the rare
book collection of Indonesian National Library.
Sejarah Peradaban Islam Terlengkap
- Rizem
Aizid
Islam ialah agama monoteisme terakhir yang
diturunkan oleh Allah Swt. sebagai rahmat bagi
seluruh alam semesta. Islam adalah agama
hanif, lurus, dan diyakini sebagai penyempurna
agama-agama lain. Sebab, semua ajaran yang
ada dalam agama-agama sebelumnya (Yahudi
dan Kristen), juga ada dalam Islam. Buku ini
dapat dikatakan sebagai babon (buku sejarah
lengkap) agama Islam. Sebab, di dalamnya tidak
hanya dibahas mengenai pengertian agama
Islam, dasar-dasar hukumnya, berbagai aliran di
dalamnya, dan pokok-pokok ajarannya. Buku ini
menerangkan lebih luas dari itu, yakni mulai
dari kehidupan bangsa Arab sebelum Islam
datang, sejarah hidup Nabi Muhammad Saw.,
perkembangan Islam awal, perkembangan Islam
masa Khulafaur Rasyidin, perkembangan Islam
pada masa dinasti-dinasti Islam, hingga sejarah
biografi-khulafaur-rasyidin

Islam di Asia Tenggara dan Indonesia. Semuanya
coba diulas secara detail dan komprehensif
dengan bahasa yang cerdas, ringan, dan mudah
dimengerti. Buku ini juga diharapkan dapat
menambah referensi buku-buku sejarah agama
Islam yang telah ada. Dan, yang terpenting,
mampu memberikan informasi baru kepada para
pembacanya dalam memahami dan mempelajari
agama Islam; sejarah, ajaran, dan pengaruhnya
terhadap dunia.
Tragedi-Tragedi paling Memilukan dalam
Sejarah Islam - Muhammad Zulian Alfarizi
Siapa yang tak pilu hatinya saat melihat Baginda
Rasulullah Saw. terusir dari tanah kelahirannya?
Siapa juga yang tak pedih hatinya setiap
membaca kisah Hamzah, paman sekaligus
sahabat tercinta Nabi, terbunuh secara tragis?
Siapa pula yang tak akan meneteskan air mata
ketika mendengar cucu-cucu tercinta beliau,
Hasan dan Husein bin Ali, meninggal dunia
secara mengenaskan? Kisah-kisah tragis
tersebut membuat siapa pun pilu dan sedih. Air
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mata menetes sebagai simbol rasa prihatin dan
dukacita. Sejarah mencatat peristiwa-peristiwa
berdarah itu hingga dukanya tak terlupakan
sampai sekarang. Buku ini menyajikan kisahkisah tersebut secara lengkap disertai tragedi
lain yang tak kalah menyayat hati, seperti
terbunuhnya Umar bin Khathab, Utsman bin
Affan, dan Ali bin Abi Thalib, pembantaian
terhadap ribuan umat Islam pada masa lalu, dan
peristiwa tragis lainnya. Karena itu, buku ini
menjadi sangat penting dan layak untuk Anda
miliki! Selamat membaca!
Utsman Bin Affan; Aktivitas, Peristiwa dan
Ekspansi Militer - Ibnu Katsir ; Muhammad
Ahsan bin Usman (Penerjemah) ; Agus (Editor)
2021-05-01
Buku digital ini berjudul "tsman Bin Affan;
Aktivitas, Peristiwa dan Ekspansi Militer: Seri
Sejarah Khulafaur Rasyidin", merupakan tulisan
yang berisi "Sejarah Sahabat Nabi dan Agama
Islam" yang dapat memberikan tambahan
wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi
biografi-khulafaur-rasyidin

pembaca. Semangat untuk berbagi terutama
dalam literasi khazanah pengetahuan Agama
Islam yang mendasari penerbit menghadirkan
konten-konten di buku digital ini. Penerbit
berdoa semoga konten yang diterbitkan ini bisa
bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran
bagi siapapun juga.
Sumber belajar dan pusat sumber belajar. Teori
dan Aplikasinya di Sekolah/Madrasah
- Dr. Andi
Prastowo, S.Pd.I., M.Pd.I.
Buku berjudul Sumber Belajar dan Pusat
Sumber Belajar: Teori dan Aplikasinya di
Sekolah/ Madrasah sebagai salah satu referensi
utama bagi para mahasiswa calon guru, guru,
ataupun dosen serta para praktisi pendidikan,
khususnya untuk matakuliah pengembangan
sumber belajar maupun media pembelajaran. Di
samping itu, pertimbangan lainnya juga karena
referensi mengenai pengembangan sumber
belajar dan pusat sumber belajar di Indonesia
sejauh pengamatan penulis masih sangat
kurang. Untuk itu, kehadiran buku ini
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diharapkan dapat memberi solusi dalam
mencukupi ketersediaan kebutuhan buku-buku
referensi seperti itu.ÊBuku ini disajikan dengan
pembahasan yang lugas dan disertai dengan
pemaparan contoh serta aplikasinya di
sekolah/madrasah secara perinci dengan
harapan dapat memudahkan para pembaca
untuk memahami berbagai pembahasan dalam
buku ini. Oleh karena itu, buku ini sangat cocok
untuk para pembaca, baik yang masih awam
tentangpengembangan sumber belajar di
sekolah/madrasah, ataupun bagi yang sudah
mahir tentang topik buku ini. Cara penyajian
seperti inilah yang menurut penilaian penulis
masih sulit ditemui dan didapatkan dalam bukubuku referensi tentang pengelolaan sumber
belajar dan perpustakaan sekolah/madrasah
yang beredar di Indonesia selama ini. Semoga
kehadiran buku ini dapat memberi kontribusi
positif bagi upaya peningkatan mutu pendidikan
dasar dan menengah, baik di sekolah maupun di
madrasah, di Indonesia. *** Persembahan
biografi-khulafaur-rasyidin

penerbit Kencana (PrenadaMedia)
MUQARANAH MADZAHIB Perbandingan
Madzhab dalam Hukum Islam - Ahmad Musadad,
S.H.I., M.S.I. 2021-11-09
SEBAGAI suluh peradaban, Islam tidak
diturunkan di ruang hampa. Sebaliknya,
pedoman hidup yang dibawa Nabi Muhammad
ini hadir sebagai penyambung dan pembaharu
dari tamadun (peradaban) yang saat itu sudah
mulai menjauhkan manusia dari nilai-nilai agung
ketuhanan dan visi luhur kemanusiaan. Konsep
tajdid, nasikh-mansukh, ikhtilaf al-hukm, dan
ijtihad dalam Islam adalah bukti empiris bahwa
agama ini dilahirkan sebagai solusi untuk
mendampingi kehidupan manusia dengan
pelbagai persoalannya hingga akhir zaman.
Seiring rotasi waktu, persoalan hidup penghuni
dunia tak kunjung usai sehingga agama dituntut
hadir sebagai pengurai. Karenanya, dalam
hukum Islam senantiasa melekat karakter
adaptif dan solutif. Jalan keluar (makhraj) yang
ditawarkan Islam selaras dan senapas dengan
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perkembangan dinamika sosial dari masa ke
masa. Sebuah visi universal yang sering
didengungkan dengan ungkapan shalihun li kulli
zaman wa makan. Pada dimensi inilah hukum
Islam menampakkan urgensinya sebagai respons
untuk menjawab beragam permasalahan sosial
kemanusiaan. Jika ditelisik lebih dalam, esensi
Islam dengan visi rahmatan lil ‘alamin sejatinya
bertujuan mengatur dan menata kehidupan
manusia ke arah yang lebih baik dan penuh
kemudahan.
Pendidikan Agama Islam : Sejarah Kebudayaan
Islam Untuk Madrasah Tsanawiyah Kelas VII
Dr. H. Murodi, MA
Buku pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk
Madrasah Tsanawiyah (MTs.) Kelas VII ini
disusun tetap berdasarkan Kurikulum Madrasah
yang dikeluarkan Menteri Agama RI Tahun
2013, yang dalam pelaksanaannya berpedoman
kepada Keputusan Menteri Agama RI No. 165
Tahun 2014, dan Surat Edaran Dirjen Pendis
Kemenag RI Tahun 2015, terdiri atas 5 Bab.
biografi-khulafaur-rasyidin

Setiap bab mengandung: uraian materi
pelajaran, rangkuman, hikmah, evaluasi dan
tugas dari bab yang bersangkutan.
Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah
Kelas X- H. Abu Achmadi 2021-09-15
Buku ini merupakan buku teks atau buku
pegangan siswa Madrasah Aliyah (MA)
khususnya untuk Mata Pelajaran Sejarah
Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Kelas X.
Buku ini disusun berdasarkan Keputusan
Menteri Agama (KMA) No. 183 Tahun 2019
tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan
Bahasa Arab pada Madrasah. Dengan
mempelajari SKI kita dapat mengambil hikmah
dari kejadian-kejadian di masa lalu sejak zaman
Nabi Muhammad Saw., Khulafaur Rasyidin, dan
tokoh-tokoh muslim lainnya. Dalam buku ini,
materi yang dibahas tentang masyarakat
Makkah sebelum kedatangan Islam, dakwah
Rasulullah Saw. di Makkah dan Madinah, Fathu
Makkah, Khulafaur Rasyidin, serta Dinasti
Umayyah di Damaskus dan Andalusia. Selain itu,
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buku ini juga dilengkapi dengan Tilawātul
Qur’an, Peta Konsep, Tokoh, Mutiara Hadis,
Kisah Teladan, Khazanah, Kilas Bahasa, Tugas,
Kegiatan, Tafakur, Refleksi Diri, dan Proyek,
yang dapat memperkaya wawasan siswa.
Ensiklopedia Sahabat Rasulullah - Wulan
Mulya Pratiwi, dkk 2021-03-05
ÒDan orang-orang yang terlebih dulu (berjasa
kepada Islam) dari kalangan Muhajirin dan
Anshar serta orang-orang yang mengikuti
mereka dengan baik, maka Allah telah ridha
kepada mereka dan mereka pun ridha kepada
Allah. Dan Allah telah mempersiapkan bagi
mereka surga-surga yang mengalir sungaisungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya
selama-lamanya. Itulah kemenangan yang
sangat besar.Ó (QS. At-Taubah: 100) Begitu
mulianya para sahabat Rasulullah shallallahu
Ôalaihi wasallam, hingga Allah Subhanahu
wataÕala memuji mereka. Siapa yang tak ingin
meneladani para penopang agama Islam yang
melihat dan belajar langsung dari Sang Manusia
biografi-khulafaur-rasyidin

Paling Mulia, Nabi Muhammad? Abu Bakar AshShiddiq selalu terdepan dalam beramal saleh.
Umar bin Khattab bersifat zuhud dan tidak
pernah silau akan harta. Ustman bin Affan, Sang
Pemilik Dua Cahaya (Dzun Nurain) sangat
gemar bersedekah. Ali bin Abi Thalib bersifat
amanah dan bertekad tinggi dalam memerangi
musuh kaum muslimin. MushÕab bin Umair
yang cerdas lisannya berhasil meng-Islamkan
dua penghulu suku Anshar. Salman al-Farisi
tanpa lelah mengembara mencari jalan yang
haq. Serta masih banyak keteladanan yang
dapat kita ambil dari para sahabat Rasulullah
shallallahu Ôalaihi wasallam. Buku ini akan
mengantarkan pembaca dalam menyelami kisah
penuh hikmah dan ibrah dari generasi terbaik
sepanjang masa. Kisah hidup para manusia yang
bukan hanya sekedar sejarah, tetapi juga
sebagai contoh dalam beribadah, beradab,
berakhlak, dan beramal saleh.
Historiografi Islam & perkembangannya - Dr.
Nyayu Soraya, M.Hum 2021-08-19
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Historiografi adalah ilmu yang mempelajari
praktik ilmu sejarah. Hal ini dapat diwujudkan
dalam berbagai bentuk, termasuk mempelajari
metodologi sejarah dan perkembangan sejarah
sebagai suatu disiplin akademik. Istilah ini dapat
pula merujuk pada bagian tertentu dari tulisan
sejarah. Tersusunnya buku “Historiografi Islam
dan Perkembangannya” ini merupakan upaya
untuk membantu pembelajarn dan pengkajian
perkembangan sejarah-sejarah Islam. Dalam
buku ini memuat bahasan yang luas dari awal
pengertian historiografi Islam, ruang lingkup,
bahkan sejarah-sejarah Islam dari zaman praIslam sampai perkembangan agama Islam.
Selain itu, tersusunnya buku ini pula diharapkan
dapat menambah khazanah keilmuan bagi para
pembaca terkhusus mengenai ilmu sejarah
keislaman, serta dapat melengkapi kepustakaan
dan literatur yang telah ada.
Indahnya Syariat Islam - Syaikh Ali Ahmad AlJurjawi
Allah Subhanahu wa Ta’ala telah banyak
biografi-khulafaur-rasyidin

melimpahkan nikmat-Nya kepada manusia, baik
yang kita rasakan langsung maupun tidak
langsung. Nikmat terbesar dan termahal yang
Allah berikan adalah Islam; agama yang
menuntun manusia ke jalan keselamatan, di
dunia maupun akhirat. Islam sebagai agama
membawa syariat bagi umat manusia yang di
dalamnya penuh hikmah dan nilai-nilai luhur dan
agung, karena hal itu bersumber dari Allah
Subhanahu wa Ta’ala. Prinsip dasar syariat
Islam, baik perintah maupun larangan harus
dipatuhi dan ditaati tanpa tawarmenawar. Baik
diketahui illat, sebab atau hikmah, ajaran
tersebut atau tidak. Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi,
melalui bukunya “Indahnya Syariat Islam” ini
membeberkan secara luar biasa dan memukau
tentang beragam hikmah dan rahasia yang
terkandung dalam syariat Islam. Dengan
membaca buku ini, insya Allah pembaca akan
semakin termotivasi beribadah, menjalankan
dan memperjuangkan syariat Islam. - Pustaka AlKautsar Publisher -
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Meneladani Kepemimpinan Khalifah- Abdullah
Munib El-Basyiry, Lc. 2022-07-25
Alangkah indahnya sebuah negara apabila para
pemimpin dan pejabatnya mau meneladani
kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan beberapa
khalifah sesudahnya. Mereka memandang
jabatan sebagai amanat yang berat karena akan
dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.
Itulah sebabnya mereka memimpin dengan
sungguh-sungguh dan berupaya dengan
maksimal agar rakyatnya lebih sejahtera
daripada khalifah-atau paling tidak setara. Abu
Bakar disegani karena sosoknya yang lemah
lembut, tetapi tegas dan teguh pendirian. Umar
ibn Al-Khaththab dicintai karena kasih sayang
dan pengabdiannya kepada rakyat. Utsman ibn
Affan dikagumi lantaran kesederhanaannya,
meskipun ia seorang saudagar kaya raya.
Sementara itu, Ali ibn Abi Thalib diteladanii
karena zuhudnya. Khulafaur Rasyidin dan
beberapa khalifah sesudahnya telah memberi
pelajaran berharga bagi para pemimpin generasi
biografi-khulafaur-rasyidin

masa kini. Mereka adil tanpa takut dibenci;
memilih hidup sederhana, meskipun sebenarnya
mampu berfoya-foya; dan mau berkeringat,
walaupun pelayan selalu siap sedia. Buku ini
mengantarkan kita sebagai kaum muslimin
menyelami kejayaan Islam pada belasan abad
silam, Bacaan ini tidak hanya kaya keteladanan,
tetapi juga sarat motivasi dan inspirasi.
Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah Kelas
IX - Harjan Syuhada 2021-09-17
Buku ini merupakan buku teks atau buku
pegangan siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs),
khususnya untuk Mata Pelajaran Akidah Akhlak
Madrasah Tsanawiyah Kelas IX. Buku ini disusun
berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA)
No. 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum
Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada
Madrasah. Buku ini terdiri dari dua materi
besar, yaitu Akidah dan Akhlak. Materi
pembelajaran Akidah terdiri atas materi tentang
iman kepada qaḍa dan qadar. Sedangkan materi
akhlak mencakup perilaku berilmu, kerja keras,

19/20

Downloaded from

mx4.info on by guest

kreatif dan produktif dalam kehidupan seharihari; adab pergaulan dengan saudara, teman,
dan tetangga; keteladanan Umar bin Khattab Ra.
dan Aisyah Ra.; akhlak tercela dalam pergaulan
remaja; adab berjalan, makan dan minum, serta
berpakaian dalam Islam; keteladanan Usman bin
Affan Ra. dan Ali bin Abi Thalid. Pada buku ini,
terdapat pernak-pernik yang akan memperkaya
wawasan siswa antara lain Tilawātul Qur’an,
Peta Konsep, Tokoh, Mutiara Hadis, Kisah
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Teladan, Khazanah, Tugas, Kegiatan, Tafakur,
Refleksi Diri, dan Proyek.
Pengantar Studi Islam - Shofiyun Nahidloh, S.
Ag., M.H.I. 2019-05-21
Buku ini di tersusun atas beberapa bagian yang
di rancang penulis utk membuat pembaca
memahami apa itu agama islam, dasar dasar,
karakteristik dalam aspek sosial dan aspek
ekonomi.
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